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ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Wj 16, 2-4. 12-15) 
Bóg daje cudowny pokarm 

 
PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 78 (77), 3 i 4bc. 23-24. 25 i 54) 
Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.  

 
DRUGIE CZYTANIE (Ef 4, 17. 20-24) 
Przyoblec się w człowieka nowego  

 
EWANGELIA (J 6, 24-35) 

Kto przychodzi do Chrystusa,  
nie będzie łaknął  

                              Chleb życia 
Chleb to jeden z największych darów, jaki 
dał nam Bóg. Każdy z nas codziennie za-
biega o to, aby nie zabrakło go na naszym 
stole. Chleb jest nie tylko pokarmem, ale i 
znakiem dobroci i miłości, zwłaszcza gdy 
dzielimy się nim z innymi ludźmi.  
Tymczasem Jezus przypomina nam o tym, 
abyśmy troszczyli się o Chleb, który daje 
życie wieczne. Jezus uczy nas, że głodu 
duchowego nie można zaspokoić w inny 
sposób, jak tylko przyjmując z wiarą i 
miłością Jego samego, który jest prawdzi-
wym Chlebem z nieba. Ta rzeczywistość 
realizuje się właśnie podczas Mszy  
Świętej. A my przyjmując Jezusa, stajemy 
się podobni do Niego – stajemy się dobrzy 
jak chleb dla innych. 
 
            Panie, proszę Cię, daj mi siebie. 
   „Jezu, Hostio, przemień mnie w siebie.”        
                                     Amen. 

Poniedziałek 2 sierpnia   

Civic Holiday  

8:00 za śp. Zofię, Jana i Jerzego Jakubik - córka 

 i wnuczka  

19:00 za śp. Zdzisława Stopę w 9tą rocznicę  

 śmierci - żona z dziećmi  

 

Wtorek 3 sierpnia   
8:00 za śp. Annę i Stanisława  

   Węgrzynowskich - syn z rodziną  

19:00 za śp. Małgorzatę i Janusza oraz Tomasza 

 Bielawskich - rodzina Ruta  

 

Środa 4 sierpnia   

8:00 dziękczynna z prośbą o dalsze łaski  

 i opiekę Matki Bożej dla Józefy i  

 Stanisława z okazji 46ej rocznicy ślubu 

 oraz dla Katarzyny i Mariusza z okazji  

 urodzin 

19:00 MSZA ŚW. ZBIOROWA  

 

Czwartek 5 sierpnia   

8:00 za śp. Mariannę, Stanisława oraz Wandę  

 i Jana Gąsienica - córka Władysława  

19:00 w intencji Kapłanów i osób  

 Konsekrowanych z prośbą o Boże  

 błogosławieństwo dla nich - Apostolat  

 Złota Róża  

 

Piątek 6 sierpnia   

Przemienienie Pańskie  
Pierwszy Piątek Miesiąca  

8:00 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo  

 Boże dla Agnieszki   

10:00 za śp. Lidię Labęda - mąż z dziećmi  

19:00 w intencji Katarzyny i Zbigniewa Strama  

 z okazji 16ej rocznicy ślubu oraz dzieci; 

 Gabrieli i Weroniki, i Riny i Łukasza  

 Kołpak z rodziną 

 

Sobota 7 sierpnia  

Pierwsza Sobota Miesiąca   

8:00 w intencji członków Rodziny Różańca  

 Świętego i Rycerzy Niepokalanej  

17:00  za śp. rodziców Marię i Józefa Jemioło  

19:00 za śp. Janinę i Tadeusza Boryczko - wnuki 

 

Niedziela 8 sierpnia  

8:00 za śp. Zenona Boreczka - syn z rodziną  

9:30 za śp. Marię i Jana Cisek - syn z rodziną 

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 za śp. rodziców; Zofię Makowską w 1szą 

 rocznicę śmierci i Eugeniusza Jurskiego  

 - córki z rodzinami  

14:30 za śp. Janinę i Józefa Krawczyk  

19:00 za śp. Małgorzatę Orliński - Anna i  

 Sebastian z rodziną   

Ludzie, którzy zostali cudownie nakarmieni, są pod wrażeniem mocy Jezusa. Poszukują Go. Przysłuchajmy się rozmowie Jezusa z tłumem. Ujawnia ich rzeczywiste 

pragnienia i motywacje: „Szukacie Mnie (...) dlatego, że jedliście chleb do sytości” (ww. 24-26). Jezus uświadamia ludziom, że nie szukają Go, ponieważ są  

przywiązani do swoich potrzeb. Poprośmy Jezusa, aby odsłonił w nas nasze przywiązania i troski, w których bardziej szukamy siebie niż Jego samego.  

O jedno warto się troszczyć naprawdę – o pokarm, który trwa na wieki (w. 27). Jest nim Jezus. Spójrzmy na nasze codzienne wybory i wartości, którymi żyjemy. 

Czym najbardziej żyjemy na co dzień? Czy patrzymy na życie z perspektywy wieczności? Jezus jest pieczęcią Ojca – Jego najcenniejszym darem. Pragnieniem Ojca 

jest, abyśmy uwierzyli, że posłał Syna, który może zaspokoić wszelkie nasze pragnienia (ww. 28-32). Zapytajmy siebie szczerze w obecności Boga Ojca:  

Czy wierzymy, że On może zaspokoić wszystkie nasze pragnienia? Jezus zstąpił na świat dla nas. Chce być naszym codziennym chlebem,  

abyśmy żyli wiecznie (w. 35). Musimy uświadomić sobie, że w Eucharystycznym Chlebie ukrywa się Jezus, który pragnie naszej wieczności. Chce, byśmy przychodzili 

do Niego. Co możemy powiedzieć o naszej więzi z Jezusem Eucharystycznym? Poprośmy Jezusa o dar silnej tęsknoty za Eucharystią oraz o głęboką wiarę w prawdę, 

że stał się chlebem, abyśmy mogli się nim karmić. Zastanówmy się, w jaki sposób możemy ożywić nasz kontakt z Najświętszym Sakramentem.  

Powiedzmy o tym Jezusowi. 

 

 Z dniem 16 lipca, kościoły w Ontario zostały otwarte  
z zachowaniem przepisów sanitarnych, w tym masek i dystansu. 

Nadal, jest też pozwolenie na Msze Świętą na zewnątrz, na parkingu naszego kościoła,  
z zachowaniem dystansu, bez limitu liczebnego,  

o ile osoby nie mieszkające pod tym samym dachem są 2 metry od siebie. 
Tak też sprawowana jest Msza Święta niedzielna, o godzinie 11:00. 

Msze Święte odbywają się według stałego harmonogramu. 
Na Spowiedź Świętą NIE TRZEBA się rejestrować  i ma miejsce  

pół godziny przed Mszą Świętą. 
Pamiętajmy, że przepisy sanitarne dotyczą także Kaplicy Wieczystej Adoracji. 
Śluby, Pogrzeby; celebrowane są również z zachowaniem dystansu 2 metrów  

między osobami, nie mieszkającymi pod jednym dachem,   
Chrzty celebrowane są w soboty rano,  

bez Mszy Świętej z zachowaniem powyższych przepisów.  
Komunię Świętą nadal przyjmujemy na rękę.  

Prosimy przestrzegać przepisów sanitarnych w kościele i Kaplicy Wieczystej Adoracji 

Intencja papieska na miesiąc  
sierpień 2021  

Intencja ewangelizacyjna:  
Kościół 

Módlmy się za Kościół,  
aby otrzymał od Ducha Świętego  
łaskę i siłę do reformowania się  

w świetle Ewangelii. 

Nabożeństwo o powołania kapłańskie;  
każdy pierwszy czwartek miesiąca,  

o godzinie 18:30.  

02.VIII. - 08.VIII.  
Różaniec prowadzi Róża 49 

Osoby pragnące reklamować swoją 
firmę we wkładce  

Biuletynu Parafialnego,  
proszone są o kontakt z Biurem.  
Naszą wkładkę można znaleźć w 

drukowanym biuletynie  
i na stronie internetowej  

kolbe.ca,  
w zakładce „ Biuletyn.” 

Zapraszamy serdecznie wszystkich 
zainteresowanych i jednocześnie  
zachęcamy wszystkich Parafian  

do korzystania z usług firm  
reklamujących się  

w naszym biuletynie.  
Wspierajmy rodzime firmy.  

W naszym kościele: 

 
Jessica Kozłowski  

córka Katarzyny i Ireneusza  
& Jacob Bleau syn  Patrici i Paula  

 
Caroline Chorzępa  

córka Wiesławy i Sławomira  
& Michael Szewczyk syn Krystyny i Wiesława  

 
Jessica Pliszka, 

córka Anny and Marka 
& Marcio Blanc syn Margareth i Marcio 

  
Caroline Ilnicki, 

córka Haliny and Jana 
& Derek Kleinsteuber syn Roselyn i Neil ‘ a 

 
Renata Niemiec  

córka Zofii i Krzysztofa  
& James Cabral syn Elizabeth i Paul ‘ a 

 

Śluby  

W miesiącu sierpniu  
musimy juz  złoz yc  zamo wienie  
na zestawy kopert, na rok 2022.  

Bardzo prosimy rodziny, kto re w tym roku  
nie odebrały swojego zestawu,  

ale w przyszłym roku  
chciałyby korzystać z kopertek,  

o kontakt z parafią przez adres email:  
kolbe@kolbe.ca 

lub telefonicznie, pod  numerem 
905.848.2420 

Chrzty  

Emily Olivia Ambroży  
córka Meaghan i Patryka 

 
Zosia Anna Gaj 

córka Joanny i Roberta  
 

Oliver Ludwik Małachowski  
syn Sylwii i Andrzeja  

KOMUNIKAT  
FUNDUSZU WIECZYSTEGO  

MILENIUM POLSKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ  
Zarząd Funduszu Wieczystego Milenium 
Polski Chrzes cijan skiej informuje, z e 
przyjmuje podania o stypendium.  
Składanie podan  odbywa się przez  

obowiązkowe wypełnienie formularzy  
znajdujących się na stronie internetowej  

www.millenniumfund.ca  
W paz dzierniku przyznawane są stypendia 
studenckie, o które mogą ubiegać się  

studenci polskiego pochodzenia. 
 którzy ukończyli pierwszy rok studiów,  

studiujący na wyz szych uczelniach  
kanadyjskich. Podobnie jak w przypadku 
rozdziału dotacji w terminie wiosennym,  

tak i tu obowiązuje wypełnienie  
(kompletne) formularza.  

Termin składania podan  mija 15 września. 
Wszystkie podania,  

kompletnie wypełnione formularze, 
 nalez y przesłac  do biura Milenium  

pocztą zwykłą nie po z niej niz   
15-go września.  

Podania przesłane przez fax lub email  
nie będą przyjęte.  

 
(Biuro Parafialne przyjmuje  

kompletnie wypełnione formularze  
i dokumenty im towarzyszące).     

Organizatorzy Pieszej Pielgrzymki zapraszają na jednodniową pieszą  
pielgrzymkę śladami męczenników kanadyjskich (około 15 km).  
Do wyboru są daty: 13 sierpnia lub 14 sierpnia. Rejestracja jest  
obowiązkowa, rozpoczęła się 26 lipca i odbywa się wyłącznie  
przez Internet. Aktualne informacje dotyczące jednodniowej  
pielgrzymki są na stronie www.pielgrzymka.ca 
               Ważne: Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich w Midland 
                               jest w dalszym ciągu zamknięte dla wiernych. 

Piesza Pielgrzymka 2021 

Powstanie  
Warszawskie  

1 sierpnia 1944 
 

Największa bitwa  
stoczona podczas  

II Wojny Światowej 
przez organizację  

podziemną z wojskami 
okupanta. 

Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest programem,  
kto ry ma na celu przezwycięz enie wszystkiego co zagraz a godnos ci osoby  

i poniz a zdrowe obyczaje społeczne. Słowo ‘krucjata’ wskazuje,  
iz  w istocie chodzi o duchową walkę ze złem. Modlitwa jest podstawową drogą krucjaty  

i jest wzmocniona postem , kto ry polega na całkowitej abstynencji od alkoholu  
pod wszelka postacią. Członkowie Krucjaty zobowiązują się nie tylko do niepicia,  

ale i nie częstowania, czy nie kupowania alkoholu. Przy Ołtarzu Relikwii jest księga gdzie 
moz e się wpisac  każdy, kto chce zobowiązac  się do abstynencji przez cały miesiąc sierpien .  

Przy czym wpisujemy tylko swoje imię i nazwisko.   
Sierpien  jest bowiem miesiącem trzez wos ci w Polsce.  

Gorąco zapraszamy do podjęcia zobowiązania. 

Krucjata Wyzwolenia Człowieka i Księga Trzeźwości  

1.VIII - Dzień Pamięci  


